
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  28 juni 2020 
 
09.30 uur        Grutte Tsjerke   
Voorganger:       da. Hilde Graafland   
Lector:         Froukje de Beer 
Dienstdoende ambtsdragers:  Alie Kooistra (ouderling) en Froukje de Beer (diaken)       
Presentatie gemaakt:     Rommy Talsma 
Bediening presentatie:    Peter Christiaan en Chris Veenstra 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar  mevr. Joukje Kampstra- Haaijema, De 
Skûle, afd. de Klink. 
De bloemen van Holwerd gaan zondag als groet en bemoediging naar mevr. Petra Bouma, Beyertstrjitte. Zr Bouma 
mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis. 
 
Andere mededelingen van Holwerd: 
Vanaf zondag 5 juli zijn er weer diensten in 't Sintrum. Voorganger is dan zr. Anke Hoekstra.  
Vandaag is de laatste dienst die gezamenlijk gehouden wordt met Ternaard. De kerkenraad en de gemeente van de 
Protestantse Gemeente van Holwerd bedankt de Protestantse Gemeente van Ternaard voor de zeer plezierige 
samenwerking in de afgelopen maanden. 
 
ZIEKEN:  
Renske de Beer, Gysbert Japiksstrjitte 37, verblijft in Van Andel ouderenpsychiatrie, Locatie Nij Smellinghe, 
Compagnonsplein 1, 9202 NM Drachten 
Willy Stielstra, Coert Lambertusstrjitte 18,  heeft haar arm op drie plaatsen gebroken. Erg pijnlijk. Ze is momenteel thuis. 
 
Volgende week zondag 5 juli 2020: 
- hebben we als voorganger da. Hilde Graafland 
- kunt u de dienst weer in de Grutte Tsjerke bijwonen. Hier wordt binnenkort huis-aan-huis een bericht over verspreid. 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
M. Folbert- v.d. Heijden  heeft vakantie van 8 juni t/m 4 juli. Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met da H. 
Graafland. 
 
Collecte:  

De collecte voor vandaag is bestemd voor het onderhoud van de kerk. De bijdrage kan worden overgemaakt op 

rekeningnummer NL75RABO0343332663 t.n.v. College van kerkrentmeesters onder vermelding van Onderhoud Kerk. 

Volgende week wordt er gecollecteerd voor Noodhulp Corona: 

Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. 

Tegelijkertijd voltrekt zich daar een ramp die veel grotere gevolgen kan hebben. Door verplicht lockdowns hebben 

mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen.  

Help een stille coronaramp voorkomen. Geef ook! 

Kom jij het videoteam versterken? 
Het videoteam van de PKN-kerk in Ternaard vraagt jongelui of wat ouderen om het team te komen versterken bij het 
maken van presentaties voor de kerkdiensten op zondagmorgen. 
Wat ga je doen? 
Je gaat eens in de ± 6 weken een presentatie maken, met behulp van een speciaal programma, voor de kerkdienst op 
zondagmorgen. Een andere groep verzorgt dan de uitzending om 09:30 uur en is wereldwijd te volgen op 
Kerkomroep.nl. 
Alles wat in de presentatie moet komen te staan, wordt aangeleverd door de dominee en een vaste medewerker. Het 
te maken programma krijg je meestal woensdag in je mail. Je wordt grondig voorbereid op je taak door Chris Veenstra 
en/of Peter Christiaan Veenstra.   
 

https://uitzending.pkn-ternaard.nl/


 

Ja leuk! Ik kom het team versterken!  
Lijkt het jou leuk om het videoteam te versterken? Dan kun je je aanmelden via de mail of persoonlijk bij Oane Talsma, 
tel.0519346460, mailadres: ap.talsma@planet.nl.  
 
 
 
 
LITURGIE:  

Welkom 
 

Stil gebed, votum en groet 

 

Lied: Psalm 42: ’t Hijgend hert: https://www.youtube.com/watch?v=9Q3RjA5sbXQ 

 

Gebed 

 

Kinderen 

Kleurplaat: 

Voor de kinderen volgen een paar linken voor een kleurplaat van een hert. 

Als je het leuk vindt, vraag je ouders om hem af te drukken en maak er iets moois van! 

Lever je het nog in bij de dominee, dan krijg je een klein doosje met snoepjes! 

Zet even je naam erop voor als ik niet thuis ben, dan breng ik het even bij je langs! 

Dominee Hilde, Holwerterdyk 6. 

 

https://www.kleurplaten-kleurplaat.nl/i/kleurplaten/hert/16951-hert-kleurplaat.gif 

 

https://www.kleurplaten-kleurplaat.nl/i/kleurplaten/hert/18789-hert-kleurplaat.gif 

 

https://www.kleurplaten-kleurplaat.nl/i/kleurplaten/hert/16960-hert-kleurplaat.gif 

 

 

Lied: Als een hert dat verlangt: https://www.youtube.com/watch?v=vD8RnvE4kl8 

 

Schriftlezing: Psalm 42 

 

Lied: De Heer heeft mij gezien: https://www.youtube.com/watch?v=OdKquXtVwPc 

 

Overdenking 

 

Lied: Houd me dicht bij U: https://www.youtube.com/watch?v=kq81QeO9-_A 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Lied: Groot is uw trouw, o Heer: https://www.youtube.com/watch?v=nHuI16x2Wx4 

 

Zegen 

 
 
Mededelingen voor het meidielingsblêd graag uiterlijk donderdags om 12.00 uur doorgeven aan Froukje de Beer 
(571019 of j_de_beer@hetnet.nl). De kerkdienst beluisteren/bekijken is mogelijk via: www.kerkomroep.nl (live of 
naderhand). Het meidielingsblêd staat vanaf zaterdagsmorgens op de website (www.pkn-ternaard.nl). 
Info/mededelingen voor de website graag doorgeven aan de scriba (Eelke Goodijk, 571988 of e.goodijk@knid.nl). 
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